Valga linna ja Karula, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade
ühinemisläbirääkimiste
majanduskomisjoni koosolek
PROTOKOLL
Aeg: 19. mai 2016 kell 13.00 – 14.30
Koht: Valga Raekoda
Osalejad: Agu Kabrits (Õru), Viljar Schmidt (Valga), Enno Kase (Valga), Rain Ruusa (Karula),
Monika Rogenbaum (Taheva), Andres Rõõmus (Taheva), Mati Raud (Tõlliste), Katre Kikkas
(ühinemise koordinaator).
Puudujad: Kalmer Sarv (Õru), Tõnu Must (Taheva), Ants Järvmägi (Karula), Ranno Allik (Tõlliste),
Kaido Kirt (Sangaste), Kajar Lepik (Sangaste), Aavo Vällo (Sangaste).
Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.
Päevakord
1. Majanduskomisjoni töökorraldus;
2. Ühistransport;
3. Kommunaalmajandus;
4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks.
1. Majanduskomisjoni töökorraldus
Eelmisel korral jäeti valimata majanduskomisjoni esimees ja aseesimees ning seetõttu tuleb seda teha
sel korral.
Komisjoni esimehe kandidaadiks esitati Enno Kase, Mati Raud ning aseesimehe kandidaadiks Mati
Raud.
OTSUS: Konsensuslikult valiti komisjoni esimeheks Enno Kase ning aseesimeheks Mati Raud.
2. Ühistransport
Ühistranspordiga seonduvat arutati eelnevalt ettevalmistatud tabeli põhjal. Kõigepealt andis iga
kohalik omavalitsus ülevaate sellest, kuidas neil on praegu ühistransport korraldatud ning mis on
ühistranspordi juures oluline seoses ühinemisega.
Viljar: Kas ühistranspordivõrgu kohta saaks kaardi teha? Kus mis liinid sõidavad ja mida ise kaetakse.
Katre: Teeme. Enno ja Katre panevad kahe peale (koostöös) tabeli kokku. Vallad saadavad oma liinid
ja vajadused Katrele.
Busside ja rongide ajad täna enam ei ühti, eriti pühapäeviti nende jaoks, kes õpivad mujal.

KOV
Karula

Hetkeolukord
Õpilasliinid kaetud kahe bussiga, mis
kuuluvad vallale. Nendega tehakse
ka muud kooliga seotud sõidud.
Busse kasutab ka kultuuri- ja
huvialakeskus.

Eelarve
37 494 eurot Karula valla
eelarvest (õpilasliinidele).
Täiendavad sõidud umbes
2000 eurot. Riigi toetus
puudub.

Vajadus / Visioon
Koolitransport,
vajadusel
kultuurikeskuse sõidud (ringide
esinemised, laulu-, tantsupeod
jne). Ühendus keskusega 4x
päevas (hommikune tööleminek,
vanematel inimestel lõunane
tagasitulek
ja
õhtused
kojusaamised).
Kaugemates külades kolm korda
nädalas.

Koolitransport: hommikune õpilaste
ja lasteaialaste ring valla tellitud
vedajalt; koolist ja lasteaiast
kojusõidud
korraldatud
ühistranspordi baasil (vedajaga
subsiidiumilepingud,
õpilastele
sõidupiletite hüvitamine) ja vallale
kuuluva 9-kohalise auto baasil.

13 200 € vallaeelarvest.
Riigipoolne toetus puudub.

Koolitransport
lahendatud
ühe
bussiga ca 50 kohta (varasemal ajal
oli 2 bussi kasutuses).
Kui võimalik siis teenindab sama
buss
ka
tellimusi
(kooli
ekskursioonid, laadad, teatrid, jne –
kasutamise kord puudub).
Ülejäänud
ühistransport
maakonnaliinidega.
Valga elanikke teenindab kaks
bussiliini. Bussiliinid ulatuvad ka
Jaanikese suvilapiirkonda Tõlliste
vallas ja Riisali suvilapiirkonda
Karula vallas. Teenust osutab AS
Atko Bussiliinid. Veoleping kehtib
kuni 31.märts 2017. Leping on
sõlmitud kolmeks aastaks.

29 049 € vallaeelarvest.
Riigipoolne toetus puudub.

Üsna optimaalne on õpilaste vedu
korraldada võimalikult palju
ühistranspordiga. Sama, nagu
Karula, ühendus keskusega 4
korda päevas. Õhtune kõige
hilisem tagasi saamine võiks olla
hiljem kui praegu (hetkel 18.30).
Hommikul peab vähemalt üks
buss tulema nii, et jõuaks
kaheksaks tööle/kooli.
On juttu olnud ka peatusest turu
juurde Valgas (Karulal ka).
Õpilasvedu+ tellimusveod

Üldine
ühistransport
maakonnaliinidega.

Sangaste
Taheva

Tõlliste

Valga

Õru

kaetud

Koolitransport. Maakonnasisene liin
veol Tsirguliina Keskkooli ja Õru
Algkooli, maksame lisaks läbitud
sõidukilomeetri pealt 0,06 senti.
Teistes koolides käivatele lastele
hüvitame bussipiletid. Vallal pole
oma bussi ekskursioonideks ja
õppereisideks tellitakse vajadusel
buss.

2015.a. on bussiliikluse
teeninduse eelarve 212680
eurot, millest 172680 eurot
linna eelarvest ja 40000
eurot riigipoolne toetus.
Pensionärid
sõidavad
tasuta;
õpilased
õppeperioodil
tasuta;
kuupileti ostjaid umbes
paarsada.
5 000 eurot vallaeelarvest

Pikalt
on
arutusel
olnud
bussiliikluse taastamine Valkaga
Lätis
ja
liinide
ümberkorraldamisest
lähivaldadega
ühenduste
parandamiseks selliselt, maaliinid
peatuvad
linnas
läbitavates
peatustes. Vajalik uuring.

OTSUS: Ühistranspordi võrgu kohta tehakse kaart, kuhu kantakse tänane olukord ja tulevikuvisioon
peale (vallad saadavad informatsiooni Katrele). Ühistranspordi uuringu tellimist uurib Enno projekti
vahenditest. Püütakse selgust saada selles, millisena näeb riik ühistranspordi korraldust pärast reformi
(kas ja kuidas toetatakse jne).

3. Kommunaalmajandus
Kommunaalmajandusega seonduvat arutati eelnevalt ettevalmistatud tabeli põhjal.
KOV
Karula

Sangaste
Taheva

Sisseostetavad
kommunaalteenused

Maht ja eelarve
aastas

KOV’i poolt
pakutavad
kommunaalteenus
ed
Kommunaalteenus
eid KOV ei paku

Muru
niitmine,
bussiootepaviljonide
koristamine ja hooldus
(leping
OÜ
Saveleniga)
Lumetõrje 4 piirkonnas
(sõlmitud
hankelepingud
4
teostajaga). Lepingud
lõpevad 2017. aasta
kevadel.

OÜ Savelen leping,
igakuine tasu 660
eurot.
Lumetõrje: Kaagjärve
piirkond
60
km
+keskus hind 18,60
€/km ja keskus 45 €/h;
KoobassaareRebasemõisa piirkond
24,7 km 15,00 €/km;
Karula piirkond 21,0
km 16,56 €/km
Lüllemäe
piirkond
49,9 km + keskus
16,20 €/km ja keskus
45,00 €/h (sh km).

Lumetõrje (hange)

ca 87 km (sh
vallateed 34,886 km,
ülejäänud
erateed)/13€/km
eelarvekulud väga
suures sõltuvuses
aastast ehk
lumeoludest. Kulud
aastas tinglikult 8000
eurot.

Teede hooldus
(võetakse töödeks
hinnapakkumisi)

20 000 eurot aastas
(erinevatel aastatel
summa kõigub)

Teede
hooldust
korraldab Taheva
Vallavalitsus.

Muru niitmine –
kombineeritud
lahendused (valla
töötajad, osaliselt
töövõtulepingud
eraisikutega,
tööharjutuse teenuse ja
avaliku töö kaudu
koostöö pikaajaliste
töötutega).

Hallatavate asutuste
ümbrused, kolm
parki, bussijaamad,
puhkealad.
Kulud umbes 5000
eurot aastas, kui ei ole
vaja uusi tööriistu
osta.

Avalike alade
heakorratöid
teostab Taheva
Vallavalitsus.

Vesi - ja
kanalisatsioon
(ainuõigus teenuse
osutamiseks Hargla,
Taheva ja Koikküla
külades antud ASile
Valga Vesi).

Kliendid tasuvad
teenuste eest vastavalt
hinnakirjale.

Ettevõte; allasutus
/maht / eelarve aastas
OÜ Savelen, 2015 a.
müügimaht 29 660 €
(100% Karula valla oma
– põhitöö vesi ja
kanalisatsioon).

Vallal
kommunaalküsimustega
tegelev allasutus või
ühing puudub.

Lahendamist vajab Tsirgumäe ja Kalliküla vee-ettevõtja määramine. Saaksime määrata SA Taheva
Sanatooriumi, kes seal tegutseb, aga seda ei pea KIK jätkusuutlikuks. Loogiline oleks ka nende
külade üleminek ASi Valga Vesi alla. Vajalik esitada KIKile taotlus Taheva Sanatooriumi
reoveepuhasti rekonstrueerimiseks Tsirgumäe külas. Taotlust saab esitada vaid vee-ettevõtja.

Tõlliste

Valga

Muru
niitmine
(hinnapäring)
Lumekoristus (hange –
6 piirkonda)
Teede hooldus (hange)
Tänavate suvine
talvine hooldus.

ja

(Uus hoolduse leping
peab hakkama kehtima
01.09.2016. Selles on
sees ka pidev aukude
parandamine
teatud
mahus.)

Õru

/ 12 000.- €

ja

Ühismajandamise OÜ
hetkel;
Soovitakse AS Valga
Vesi teenuseid.

Linnahooldusamet:
2016.a. eelarve on
983020 €, sellest
sisseostetavad
teenused 580470 €.
Ülejäänud 402550
€
kaetakse
25
hooldustöölise
(tänavakoristajad,
mehhanisaatorid,
autojuht, välitööde
juht) tööjõukulud
251150 €, lillede
ost
ja
puude
pügamine 32000 €,
sõidukite
ülalpidamiseks
78000
€,
haljasalade
korrashoid jmt.

Teenuseid väljapoole ei
osuta, hangetes ei osale.

Vesi
kanalisatsioon

/ 11 000.- €
/ 100 358.- € sh.
lumekoristus
Tänavate kogupikkus
84
km,
sellest
asfaltkattega 56 km.
Hoolduse
leping
lõppes
30.aprillil
2016.
2016.aasta
eelarves on teenuste
eest tasumiseks 395
tuh. eurot. Nelja aasta
leping oli 1,2 milj. €.

AS Valga Vesi (100%):
Varustab
puhta
joogiveega ja juhib ära
reoveed. Osutab veega
seotud
teenuseid
Hummuli ja Taheva
vallale
ja
tänavavalgustuse
hoolduse teenust Valga
linnale (125 000 €
aastas). Põhitegevuse
tulu on planeeritud
2016.a. 1,157 milj. €,
2015.a. oli 1,17 milj. €.
Kolmes omavalitsuses
kehtib teenustele ühine
hind 3,156 €/m3, sellest
puhas vesi 1,00 €.

Varjupaikade MTÜ- lt
(koerad,
kassid)
teenuse
ostmine.
Leping kehtib kuni
31.12.2018.

3,5 aasta lepingu hind
117 372 eurot.
2016.a.
eelarves
36000 eurot.

AS
Keskkonnateenused

Jäätmekäitluseks
2016.a.
eelarves
32000 eurot.

Videovalve korrashoid
linnas
Lumetõrje (hange)

2016.a. eelarves 2500
eurot.
Teede
kogupikkus
11,4 km (1,3 km Õru
alevikus), kergliiklustee 1,4 km, parkla ja
platsid Õru alevikus.
Viimased
aastad
arvestatud
eelarves
kulu 1 600.-

Teede hooldus
(vastavalt vajadusele,
üldiselt 2 korda
kevadest sügiseni ,
tellimustööna võetakse töödeks
hinnapakkumisi)

Teede kogupikkus
11,4, kergliiklustee
1,4 km, parkla ja
platsid Õru alevikus.
Teehöövliga silumine
ja teede täitmine
kruusaga. Eelarvekulu
1 500.-

Maksmine vastavalt
hinnapakkumisele
kokku lepitud
tunnitasus esitatud arve
alusel

Küttepuude ost
(hange)

Lasteaed,
vallavalitsus,
raamatukogu,
tugikodu – puuküte.
Kokku küttepuude
vajadus aastas 156 rm
Eelarvekulu 4 700.-

Sõlmitud leping hanke
võitjaga

Veevarustus ja
kanalisatsioon
elanikkonnale.

Kliendid tasuvad
vastavalt kehtestatud
hindadele

Korraldab hallatav
asutus Õru Soojus

Muru niitmine –
töövõtulepingud
eraisikutega

Avalike alade
(puhkeala),
hallatavate asutuste
ümbruste korrashoid
eelarvekulu 3 200.-€

Avalike alade
heakorratöid
teostab Õru
Vallavalitsus.

Sõlmitud leping hanke
võitjaga Lepingu hind
17,24 km hind ja 85,68
parkla ja platside hind
korra kohta (306 €
kord).

Veemajandusega seotud projekte oleks valdades vaja veel ellu viia. Näiteks Karulas on tarvis igal
pool kanalisatsioon rekonstrueerida.
OTSUS: Kommunaalteenuste kohta tehakse uued andmetabelid teenuste kaupa. Lisatakse kodutute
loomade teenus.
4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks
Arutati seda, mida tuleks uurida järgmiseks koosolekuks ning kuidas aruteludega edasi minna.
OTSUSTATI:
1. Järgmine ühinemisläbirääkimiste majanduskomisjoni koosolek toimub 8. juunil 2016 kell
10.30 Valga Raekojas.
2. Järgmiseks koosolekuks valmistatakse ette järgmised teemad (koordinaator teeb vormi ja
komisjoni liikmed annavad sisendit):
a. Kommunaalteenuste andmetabelid;
b. Ühistranspordi (vajadused ja mahud);
c. Majanduskomisjoni osa ühinemislepingust.

Enno Kase

Katre Kikkas

Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija

